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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:         /2020/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Quảng Nam,  ngày ….tháng 4 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 
2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu. 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 
2015; 
 Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày .... tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về cắt giảm dự toán chi ngân sách 
năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu; Báo cáo thẩm tra số 
…../BC-HĐND ngày …. Tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội  
đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ 
họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số.... /TTr-UBND ngày... tháng 

4 năm 2020: do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và các yếu tố bất lợi khác 
nên dự báo thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng năm 2020 (không bao 

gồm các khoản thu, chi lại theo mục tiêu như tiền sử dụng đất, thu XSKT, phí 
tham quan, phí bảo vệ môi trường) hụt thu so với dự toán là 5.400 tỷ đồng, 
trong đó ngân sách tỉnh hụt thu 4.350 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt 
thu 1.050 tỷ đồng. 

 

Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, HĐND tỉnh quyết quyết nghị: 
 

Điều 1. Đối với ngân sách cấp tỉnh. 

Sử dụng nguồn tăng thu để tạo nguồn CCTL năm 2019 của khối huyện 

rút về ngân sách tỉnh để bù hụt thu là 462 tỷ đồng; số tiền hụt thu của ngân sách 

tỉnh còn lại là 3.888 tỷ đồng, được cắt giảm dự toán chi như sau: 

1) Cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 là 2.388 tỷ đồng, gồm: 

- Cắt giảm dự toán chi thường xuyên là 730 tỷ đồng. 

- Cắt giảm dự toán chi đầu tư phát triển là 1.658 tỷ đồng. 
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2) Số hụt thu còn lại là 1.500 tỷ đồng, giao cho UBND tỉnh căn cứ vào 

tình hình thu ngân sách địa phương và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương 

về bù hụt thu tham mưu HĐND tỉnh xem xét quyết định. 

Điều 2. Đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

Dự kiến hụt thu cân đối ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2020 là 1.050 

tỷ đồng; để đảm bảo cân đối ngân sách, giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi chặt chẽ số 

thu NSNN năm 2020 trên địa bàn; dự kiến số thu ngân sách năm 2020 cấp mình 

được hưởng, xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi cấp mình theo quy định 

của Luật NSNN: cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển 

(không cắt giảm dự toán chi thường xuyên bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

tỉnh) trình HĐND cùng cấp thông qua để triển khai thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 
 

 

1. Giao UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, 
thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết.  

 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  
 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, Kỳ 

họp thứ 15 thông qua ngày....tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
.....tháng 4 năm 2020./.  

 

 

Nơi nhận:                                           CHỦ TỊCH 
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 
- Bộ Tài chính; 

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- TTXVN tại Quảng Nam; 
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

 


